Výroční zpráva o činnosti kmene LLM
Strážci pokladů, Bečov nad Teplou
za rok 2012

Bečov nad Teplou
31.3. 2013
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Základní informace:

Kmen LLM je dětským kmenem, který byl založen v březnu roku 2012 (s přípravnými kroky
v polední čtvrtině roku 2011). Připravuje program pro děti z Bečova nad Teplou, Dolní
Hluboké a Teplé. Kromě pravidelných schůzek a letního táboření se kmen zapojuje do
organizace veřejných akcí v Bečově nad Teplou, jako jsou Den země, Dětský den,
Velikonoční a Vánoční setkání, apod. Kmen má hlavní klubovnu v prostorách fary v Bečově
nad Teplou, v zimním období využívá pro pořádání týdenních schůzek prostory Regionálního
edukativního centra v areálu Státního hradu a zámku Bečov.

Kontaktní údaje:

Adresa: Nám. 5. května 203, 364 64 Bečov nad Teplou
IČO: 22742841
Číslo bankovního účtu: 2600323347/2010/ Fio Banka
Email: strazcipokladu.becov@gmail.com
Kdo je kdo:

Náčelník: Kateřina Rozinková, Káťa
Ohnivec: Josef Rozinek, Ywann
Hospodář: Dagmar Wizovská
Písmák: Jakub Uhlík

Slovo náčelníka:
Rok 2012 byl pro kmen Strážci pokladů Bečov nad Teplou zcela klíčovým. V tomto
roce došlo k definitivnímu zrodu nového kmene, jehož základní kameny pod ochrannými
křídly Ligy lesní moudrosti začaly být pokládány již v posledním čtvrtletí roku 2011. Kmen
v Bečově nad Teplou vznikal doslova „na zelené louce“, neměl zde žádnou silnou tradici
předchozího skautského, pionýrského, či turistického oddílu, na kterou by bylo možné
navázat. Základním impulsem pro vznik kmene bylo odrůstání dětí, sdružených okolo
místního Mateřského centra Cvrček, které funguje díky rodičům dětí z Bečova a okolí a které
od roku 2009 připravovalo pravidelný program pro děti ve věku 1 – 5 let. Nicméně postupem
času bylo stále jasnější, že na mateřské centrum by měl navázat jiný projekt, který by poskytl
nejmenším obyvatelům Bečova možnosti vytvořit si vztah s místní kulturou, historií, krajinou
a společenstvím. Vzhledem k faktu, že se mezitím do Bečova nad Teplou přestěhovali lidí se
zkušenostmi se skautingem i woodcraftem (tedy já a Ywann), bylo možné poskytnout nově
vznikajícímu kmeni personální zajištění a v neposlední řadě

nadšení pro věc a chuť

dotáhnout založení kmene do konce. V průběhu první čtvrtiny roku 2012 byly podniknuty
některé základní kroky k založení, včetně toho, že jsme spolu s Ywannem absolvovali
nezapomenutelnou Sněžnicovou Čotokvu a Náčelnické zkoušky (viz obr. 1) a seznámili se
tak s dalšími z woodrafterského společenství.
Dalšímu zlomovým momentem bylo letní táboření v Bečovské botanické zahradě
v srpnu roku 2012. Během něho došlo k významnému propojení se skautským střediskem
Klíč – Nový Bor, které již dříve udržovalo přátelské vztahy s jiným kmenem LLM, konkrétně
s kmenem Tussilago. Možnost obnovit tuto spolupráci, ukázat rozmanitost přístupů k pobytu
v přírodě a vzájemně se ovlivnit, je podle mého názoru úžasná a může představit woodcraft
dalším potenciálním zájemcům. Se střediskem Klíč se kmeni podařilo zrealizovat i zapojení
několika členů lóže skřítků do programu vlčat a světlušek na skautském táboře s poetickým
názvem Zpětná vazba je konina, který byl pořádán na počátku července roku 2012.
Následně po výše uvedených společných akcích projevila trojice skautů z oddílů Naděje,
Beznaděj a Střelka chuť vstoupit do bečovského kmene. Ačkoli vzdálenost je vylučuje
z pravidelného chodu schůzek, jejich účast na velkých akcích je vítanou pomocí. Zároveň se
rýsuje vytvoření samotného rodu pro tyto členy a účast našeho kmene na některých dalších
celoligových akcích, kterých se s dětskými členy většinou nemůžeme účastnit.
Co říci závěrem – doufám, že se nám podaří i nadále realizovat pravidelný program a
více se v roce 2013 zapojovat do akcí celé LLM a to i s ohledem na to, že geograficky se
nalézáme nejblíže Kosímu potoku a Michalovým Horám a bylo by škoda této „výhody“
nevyužít.

Káťa, Kateřina Rozinková

Akce roku 2012:
Aktivity kmene byly limitovány zejména věkem jeho členů a zaměřují se proto téměř
výhradně do města Bečov nad Teplou a jeho blízkého okolí. Kmen se zaměřuje především
na spolupráci s jinými, v Bečově již tradičně fungujícími organizacemi, pořádá s nimi kulturní
a společenské akce, apod.

Novoroční výprava „Za tajemstvím Homolky“ 1.1.2012 – v rámci tradičního turistického
pochodu realizace zážitkové trasy nejen pro děti z kmene

Dvoudenní jarní výprava – „Vracíme se do středověku“ 17.-18.3. 2012 – osvojení si základů
pobytu v přírodě a znalosti historie místa bydliště, realizováno v Bečově nad Teplou a
přilehlém okolí, vzhledem k věku účastníků (obr. 2)

Spolupořadatel Velikonočního pletení pomlázek, Velikonoce 2012 – formou návratu
k historickým řemeslům workshop výroby tradičních velikonočních pomlázek, hra pro děti se
zaměřením na zvyky v období Velikonoc

Jarní sázení, květen 2012 – osázení květináčů v prostorách náměstí a Městské památkové
zóny v Bečově nad Teplou (obr.3)

Spolupořadatel Dětského dne v Bečově nad Teplou 2.6.2012 – spolurealizace Dětského
dne, prezentace stylového způsobu táboření a pobytu v přírodě formou praktických ukázek,
včetně možnosti vyzkoušet si lukostřelbu

Tábor Střediska Klíč Nový Bor – 1. – 7.7. 2012 – ve spolupráci se spřáteleným skautským
střediskem nám možnost experimentálně umístit několik členů Lóže skřítků do skupiny vlčat
a světlušek, cílem projektu bylo vybudování dalších vazeb se spřáteleným střediskem,
možnost srovnání různých způsobů mimoškolních aktivit, apod., včetně prezentace
woodcraftu členům Junáka (obr. 4)

Táboření v Bečovské botanické zahradě – 2. – 11.8.2012 – první experimentální příměstský
tábor v Bečovské botanické zahradě, zaměřený zejména na praktické osvojení tábornických
dovedností, táboření ve stylových stanech, zaměření celotáborové hry bylo na Dětskou
křížovou výpravu (Obr. 5, 6 a titulní strana)

Mikuláš bez Mikuláše, aneb Pomozte Ruprechtovi! , 5.12. 2012 – netradiční Mikulášská
nejen pro členy kmene, oživené zejména instruktáží zdravovědy

Výhledy do roku 2013

Kmen se vzhledem k věkovému průměru svých členů zaměřuje pouze na akce
v nejbližším okolí Bečova nad Teplou a své těžiště přesouvá do pravidelných schůzek.
Vzhledem k faktu, že bylo v roce 2012 do kmene přijato několik mladých lidí ve věku 15 – 18
let, kteří nejsou přímo z Bečova, ale účastní se některých velkých akcí (táboření, jarní
výprava, apod.), bude do budoucna zřejmě řešením založit samostatný rod, který bude
podnikat částečně samostatné akce mimo hlavní dětský kmen.
Členové kmene se budou individuálně snažit rovněž více dle svých možností
zapojovat do celoligových akcí, jako Táboření na Kosím potoce, Sněm LLM, Ohnivecká
setkání, Čotokvy Velké Lóže, od.
Vzhledem k počtu dětí, které pravidelně navštěvují schůzky (cca 18), nebude zřejmě
v roce 2013 příliš rozšiřována členská základna, naopak pravděpodobně dojde k rozdělení
do několika samostatných rodů, které budou absolvovat schůzky v různých dnech v týdnu.
V roce 2013 se bude kmen zapojovat i do dvojice pilotáží v rámci projektu OPVK
(sada her do klubovny od A-Tom a Zápisník pro malé zálesáky a woodcraftery), stejně jako
se podařilo získat dotaci od Karlovarského kraje na podporu volnočasových aktivit pro děti a
mládež, ze které budou pořízeny některé tábornické pomůcky.

Jak se kmeni dozvědět

V současné době nedisponuje kmen funkčními stránkami, základní info o schůzkách
je možné nalézt na http://www.castlebecov.eu/edukace/kmen-strazcu-pokladu-v-becove-nadteplou/ .
V roce 2012 bylo o činnosti kmene pravidelně publikováno i v Bečovském zpravodaji.

Podpořili nás

Město Bečov nad Teplou – paní starostka Olga Haláková, bezúplatné zapůjčení klubovny
v prostoru místní fary

Státní hrad a zámek Bečov – správa objektu – bezúplatné zapůjčení prostor pro pořádní
některých akcí a propůjčení prostor edukativní učebny, která v zimních měsících slouží jako
alternativní prostor klubovny kmene

Středisko Klíč, Nový Bor, Svaz skautů a skautek ČR – vedoucí střediska Ing. Martin Lischka /
Vuk – možnost spolupráce na společném táboře, zapůjčení vybavení na táboření
v Bečovské botanické zahradě, dále jmenovitě další členové střediska Barbora Kropáčková,
Matěj Kaftan, Vladimír Louda a Pavel Vogel a paní Romana Vogelová – pomoc s organizací
táboření

23/02 ZO ČSOP Berkut – Ing. Jiří Šindelář, propůjčení prostor tábořiště v Bečovské
botanické zahradě pro táboření kmene, včetně vybavení zahrady

Rodiče členů kmene – obětavá pomoc s organizací akcí, konstruktivní kritika, morální
podpora

Kmenové finance

Příjmy:
Kmenové příspěvky
Dotace MŠMT od LLM
Účastnické poplatky Táboření v Botanické zahradě

Výdaje:
Nákup materiálu a vybavení klubovny
Realizace Táboření

Nejvýznamnějším finančním obnosem, se kterým kmen v roce 2012 pracoval, byly
účastnické poplatky na letní táboření, zde se podařilo skončit s mírným přebytkem, který byl
použit na nákup materiálu do klubovny, apod. Kmenové příspěvky (mimo příspěvku LLM)
byly v roce 2012 dobrovolné a bylo jich použito na nákup drobného materiálu na jednotlivé
akce. Dotace MŠMT od LLM byla využita rovněž na dovybavení klubovny.

Obrazové přílohy:
Obr. 1 – Ywann na Framu, aneb Sněžnicová Čotokva

Obr. 2 – Do skládání hlavolamu jsme zapojili malé i velké

Obr. 3 – Jarní sázení

Obr. 4 – Pohled na skautský tábora Zpětná vazba je konina, kterého se zúčastnilo pět našich
členů

Obr. 5 – Táboření v Bečovské botanické zahradě – kmen při práci

Obr. 6 – Pohled do táborové jídelny

